
 اثنتــين فــوق نســاء كــن فــإن األنثيــين حــظ مثــل للــذكر أوالدكــم فــي اهللا (( يوصــيكمتتمــة فوائــد اآليــة الكرميــة: 

 ولـد لـه كـان إن ترك مما السدس منهما واحد لكل وألبويه النصف فلها واحدة كانت وإن ترك ما ثلثا فلهن

 أو بهـا يوصـي وصـية بعـد مـن السـدس فألمـه إخـوة لـه كـان فـإن الثلـث فألمه أبواه وورثه ولد له يكن لم فإن

ومــن  حكيمــا )) . عليمــا كــان اهللا إن اهللا مــن فريضــة نفعــا لكــم أقــرب أيهــم تــدرون ال وأبنــاؤكم آبــآؤكم ديــن

)) ولكــن  مــن بعــد وصــية يوصــي بهــا أو ديــنفوائــدها: أن املــرياث ال يكــون إال بعــد الــدين والوصــية ؛ لقولــه: (( 

ألن أقصـى مـا ميكـن  ؛ الدين قد يستغرق مجيع الرتكة فال يبقى للورثة شيء ؛ وأما الوصـية فـال تسـتغرق مجيـع الرتكـة

الثلث ، وما زاد على الثلث فهو للورثة ؛ وعلى هذا فيفرق بني الدين والوصية وهو أن الدين قد يسـتغرق املـال فـال 

ألن ما زاد على الثلث موقوف علـى إجـازة الورثـة ؛ وعلـى  ؛ ستغرق املاليبقى للورثة شيء ؛ والوصية ال ميكن أن ت

وعليــه ديــن يبلــغ مائــة ألــف ؟ فلــيس للورثــة شــيء ؛ ولــو مــات ميــت وقــد  هــذا فلــو مــات شــخص وخلــف مائــة ألــف

ورثـة نـرد مائـة إىل الثلـث مـا مل جتـز ال :وملا مات وجدنا خلفه مائة ألف مل يبق للورثة شيء ؟ نقولألف أوصى مبائة 

مـن  : ((تعـاىل ومن فوائدها: أن املفضول قد يقدم على الفاضل العتبـارات أخـرى ؛ مـن أيـن نأخـذها ؟ مـن قولـه .

)) الدين أوجب من الوصـية وأقـدم لكـن قـدمت الوصـية العتبـارات أخـرى ، كتقـدمي  بعد وصية يوصي بها أو دين

)) العتبـارات رب هـارون وموسـى موسـى (( هارون على موسى يف بعض املواضع ، يف سورة طه قدم هارون على 

وهي مراعاة الفواصل وإال الشك أن موسى هو أفضل مـن هـارون ومقـدم عليـه يف مجيـع مواضـع القـرآن ؛ إذا نأخـذ 

ومـن فوائـدها: قصـور علـم اإلنسـان ؛ مـن أيـن تؤخـذ ؟  منه أن املفضول قد يقـدم علـى الفاضـل العتبـارات أخـرى .

نعـم أقـرب النـاس إىل اإلنسـان آبـاءهم  أبنـائكم ال تـدرون أيهـم أقـرب إلـيكم نفعـا ))(( آبـائكم و من قوله تعـاىل: 

؟ وهـذا الشـك يعـود إىل قصـور علـم اإلنسـان ، وقـد  وأبنائهم فإذا كان ال يدري أيهم أقرب نفعا فمـا بالـك بالبعيـد

)) الروح اليت هـي بـني  الويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إال قليقال تعاىل: (( 

ومــن فوائــدها: وجــوب إعطــاء الورثــة نصــبهم مــن اإلرث  جنبيــك ال تعرفهــا ؛ ألنــك مل تــؤت مــن العلــم إال القليــل .

)) وعلـى هـذا فيكـون تعلـم احلسـاب الفرضـي فريضـة ، فريضـة مـن اهللا وأنه فـرض ؛ مـن أيـن يؤخـذ ؟ مـن قولـه: (( 

كفايــة ؟ نعــم ، أو نفســر نقــول: إن كــان يتوقــف عليــه إعطــاء كــل ذي   انتبهــوا يــا مجاعــة ! فريضــة علــى كــل حــال أو

نصيب نصيبه فهو فرض وإن كان ال يتوقف فليس بفرض ؛ ماذا تقولون ؟ األول ؟ تعلم احلساب يف الفرائض هـل 

هــو مقصــود أو وســيلة ؟ إذا كــان وســيلة ننظــر إذا احتجنــا إليــه أخــذنا بــه وإن مل حنــتج فــال ؛ لكــن يف الغالــب أننــا 

حنتاج إليه ؛ لو جاء إنسـان وقـال اقسـم زوج وأم وأخ مـن أم ؛ نقـول: للـزوج نصـف ولـألم الثلـث ولـألخ ألم الثلـث 

؛ وال يلــزم أن نقــول املســألة مــن ســتة للــزوج نصــف ثالثــة ولــألم الثلــث اثنــان ولــألخ لــألم ســدس واحــد ، هــذا لــيس 



ى معرفـة احلســاب ؛ فـإذا توقــف علـى معرفــة بـالزم ؛ لكـن أحيانــا يتوقـف القســم والعطـاء كــل ذي نصـيب نصـيبه علــ

فريضـة مـن أمـر الفـرائض إىل اهللا ؛ لقولـه: ((  ومن فوائدها: أن . كاألصلفمعرفة احلساب فريضة   صارت احلساب

ذلــك وإن كــان األمــر معلومــا لكــن مــن أجــل األدب ، مــن أجــل األدب يف الفتيــا ، كــان اإلمــام أمحــد  )) وأقــول اهللا

رمحه اهللا مع علمه الغزير ال يطلق على شيء أنه فريضة أو أنـه حـرام إال إذا ورد بـه الـنص وإال جتـده يقـول: ال أفعـل 

ا حنــن قشــور احلبحــب فتجــد واحــد منــا ، أكــره هــذا ، ال يعجبــين ، ومــا أشــبه ذلــك ؛ كــل هــذا مــن بــاب الــورع ؛ أمــ

يقــول: هــذا حيرمــه الشــرع ، الشــرع كلــه ، هــذا حــرام يف الشــرع ، ســبحان اهللا ، هــذا الرجــل لــو تبحــث معــه يف أدىن 

مسـألة مـا يعرفهـا ويقـول هـذا حـرام يف الشـرع وهـو مـن املسـائل االجتهاديـة وقـد يكـون الصـواب أنـه لـيس حبـرام ، مث 

ص لـيس أهـل االجتهـاد ، هـذا مشـكل ؛ لكـن لـو سـألك سـائل: مـا تقـول يف امليتـة يضاف إىل الشرع كله مـن شـخ

؛ ألنــه هكــذا يف القــرآن ؛ إذا جيــب علــى اإلنســان أن يتحــرز ،  تقــدر تقــول حــرام ؟ تقــول حــرام ، أقــدر أقــول هــذا 

ول حــرام ؟ كثــريا مــا يلجئونــا بعــض النــاس تكــون املســألة عنــدنا مــا هــي واضــحة بــالتحرمي مث نقــول ال تفعــل ، مث يقــ

يكفينـا حجـة عنـد اهللا عزوجـل ، ال تفعـل  يسر ولكننا نصر على أن نقول ال تفعـل هكـذا ، ويكفينـا هـذا يـا إخـوان

؛ فإذا أصر هـو حـرام أو غـري حـرام ؟ نقـول ال تفعـل بـس ؛ ألن بعـض النـاس يلجئـك يعـين معنـاه إن كـان حرامـا مـا 

واضــطراب ؛ فــال يلــزم أن نقــول  هــذاو ، هــذا معــىن كالمــه ؛ نفعــل وإن كــان غــري حــرام أريــد أن أفعلــه ولــو فيــه شــبهة 

إن بعــض النــاس ســبحان اهللا أقــول لــه ــى الرســول  عليــه الصــالة والســالم ؛ حــرام ، إذا مل يتبــني يل ال يلــزمين بــل 

يقــول لكــن هــل النهــي للتحــرمي ؟ ســبحان اهللا ، ــى عنــه الرســول اتركــه ، أنــت ملــزم بــه إذا ــى عنــه النــيب صــلى اهللا 

عليه وسلم خالص انتهي عنه ، إن كـان للتحـرمي فقـد سـلمت مـن إمثـه وإن كـان لكراهـة فقـد رجعـت بفضـله ؛ ألن 

تــرك املكــروه يعتــرب مــن الزهــد إذ أن الزهــد تــرك مــا ال ينفــع يف اآلخــرة والــورع تــرك مــا يضــر ؛ أيهمــا أعلــى ؟ الــورع ؛ 

زهــد مــا ال ينفــع يف اآلخــرة ، والــورع تــرك مــا يضــر يف التقليــد يف األعمــى ال يفيــد ؟ الزهــد ؟ اســتمعوا للتعريــف ؟ ال

اآلخرة ؛ الزهد أعلى ؛ ألن بني ما ال ينفع و بني ما يضر مرتبة ، الـذي مـا فيـه نفـع وال ضـرر الزاهـد يرتكـه ، الزاهـد 

بقــة يــرتك مــن أمــر الــدنيا مــا لــيس فيــه نفــع وال ضــرر ؛ الــورع ال يــرتك للحــرام ؛ إذا طبقــة التــارك للمكــروه أعلــى مــن ط

ومــن فوائــدها: إثبــات امســني مــن  التــاركني للحــرام ؛ ألن تــرك احلــرام مــن بــاب الــورع وتــرك املكــروه مــن بــاب الزهــد .

ومـن فوائـدها اللغويـة: أن " كـان "  )) . إن اهللا كـان عليمـا حكيمـاأمساء اهللا ، مهـا: العلـيم ، واحلكـيم ؛ لقولـه: (( 

)) لـو دلـت علـى الزمـان  إن اهللا كـان عليمـا حكيمـاعلى الزمـان (( ؛ ألا لو دلت قد تسلب داللتها على الزمان 

لكان الرب عزوجل اآلن ليس عليما وال حكيما ؛ كان ؛ لكنها أحيانا تسـلب داللتهـا علـى الزمـان ويكـون مـدلوهلا 

إن اهللا كــان جمــرد احلــدث أو جمــرد الوصــف إذا كانــت صــفة ؛ وهلــذا قــال بعــض الســلف وأظنــه ابــن عبــاس قــال: (( 



سـئلت رجـل )) ومل يزل غفورا رحيما ، خوفا من هذا الوهم أن " كان " أليش ؟ للماضي ؛ وهلـذا لـو  غفورا رحيما

فالن هل كان غنيا ؟ تقول كان غنيا ؛ املعـىن ؟ وأمـا اآلن ففقـري ؛ تسـأل عـن طالـب هـل هـو جمتهـد ؟ فتقـول: كـان 

ول كــان ال ينــام يف الــدرس ؛ واآلن ؟ اآلن ينــام ؛ جمتهــدا ، واآلن ؟ غــري جمتهــد ؛ تســأل هــل ينــام يف الــدرس ؟ فتقــ

فعلــى كــل حــال " كــان " يف األصــل تــدل علــى زمــن مضــى لكنهــا أحيانــا تســلب داللتهــا علــى الزمــان فتكــون ــرد 

ومــن فوائــدها: أــا تســتلزم التســليم التــام لقضــاء اهللا الكــوين والشــرعي ؛ مــن أيــن ؟ إذا آمنــت بــأن  الوصــف خبربهــا .

يم فسأطمئن وأعلم أنه ما قضى قضاء شرعيا إال واحلكمة تقتضيه وما قضـى قضـاء كونيـا إال واحلكـم اهللا عليم حك

تقتضيه ؛ فيسلم اإلنسان لربه عزوجل تسليما تاما وينشرح صدره لقضائه وقدره وينشرح صدره بشـرعه وحكمـه وال 

النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم  يبقــى عنــده أي تــردد ؛ وهلــذا انظــر للصــحابة كيــف كــان قبــوهلم للشــرع ، ملــا قــال

) مـاذا فلعـن ؟ بـدأت واحـدة  يا معشر النساء تصدقن ولو من حلـيكن فـإني رأيـتكن أكثـر أهـل النـارللنساء: ( 

تأخذ خامتها ، تأخذ صـوارها ، وتقـول يـال يـا بـالل أعطنـا ثوبـك فجعلـن يلقـني ذلـك يف ثـوب بـالل ، حلـيهن الـيت 

 صلى اهللا عليه وآلـه وسـلم أمـرهن أن يتصـدقن ، امتثـال غريـب ؛ و الرجـل الـذي تتجمل ا لزوجها ختلعه ألن النيب

نزع النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم خامته من أصبعه وهو ذهب والذهب حـرام علـى الرجـال وطرحـه رمـى بـه ؛ قيـل 

للصــحابة بعــد للرجــل: خــذ ؛ قــال ال آخــذ خامتــا طرحــه النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم ، مثــال عجيــب ؛ ملــا قــال 

رجوعهم من األحـزاب ال يصـلني أحـد إال يف بـين قريظـة ، اليهـود ألجـل قتـاهلم ألـم نقضـوا العهـد ؛ هـل تـأخروا ؟ 

أبــدا ، شــدوا رحــاهلم ومشــوا ، مــا قــالوا واهللا حنــن تعبــانني ، دعنــا أســبوع هــذا يكــون راحــة ، مشــوا ؛ ومــاذا فعلــوا ؟ 

إال يف بين قريظة ولو يف نصف الليل ، وصاروا حـىت وصـلوا يف بـين  بعضهم أخذ بظاهر اللفظ قال ما أصلي العصر

قريظـة وصــلوا ، واآلخـرون قــالوا ال إمنـا قصــد النـيب صــلى اهللا عليـه وآلــه وسـلم أن نبــادر مـا قصــد أن نـؤخر الصــالة ؛ 

فهـذا  ريظـة )( ال يصـلين أحـد إال فـي بنـي قوقالوا عندنا نصان أحدمها متشابه والثـاين حمكـم ؛ مـا هـو املتشـابه ؟ 

(( إن الصـــالة  حيتمـــل أن املعـــىن تـــأخري الصـــالة أو املعـــىن تأجيـــل الصـــري واملشـــي ؛ لكـــن وجـــوب الصـــالة يف وقتهـــا 

حمكـم ؛ فيجـب أن نـرد املتشـابه إىل احملكـم ونصـلي الصـلوات يف وقتهـا وإن  كانت على المـؤمنين كتابـا موقوتـا ))

   مل نصل إىل بين قريظة .

  )) فيها قرءاتان ما مها ؟   تساءلون قوله تعاىل: (( الشيخ :

  ))  تساءلون)) و((  تساءلون (( الطالب :

  )) فيها قراءة ثانية ؟  واألرحام((  )) طيب . تساءلون به واألرحام((  الشيخ :

  )) باجلر ؛  واألرحام((  الطالب :



))  اهللا الـذي تسـاءلون بـه واألرحـامواتقـوا ما معىن تقوى األرحام يف قوله: ((  أحسنت بارك اهللا فيك . الشيخ :

  على قراءة النصب ؟ 

    ؛م ال تقطعوه الطالب :

  )) فيها قراءتان ما مها ؟  وال تؤتوا السفهاء أموالهم((  الشيخ :

 )) . السفها أمـوالهم)) والثانية حبذف إحـدامها ((  السفهاء أموالهمالقراءة األوىل بتحقيق اهلمزتني ((  الطالب :

  )) فيها قراءتان ؟  قياما((  الشيخ :

  )) . قيما )) و(( قياما (( الطالب :

  )) ؟ هل يريد أموال اليتامى أو أموال نفس األولياء ؟ أموالكمملاذا أضاف األموال ((  الشيخ :

  أموال اليتامى ؛   الطالب :

  ملاذا أضاف إىل األولياء ؟ يعين هل األموال لليتامى أو ألوليائهم ؟  الشيخ :

  لليتامى ؛  : الطالب

  )) ؟  أموالكمملاذا أضافها إليهم ((  الشيخ :

  ألم يقومون على رعايتها ؛  الطالب :

  وألنه جيب أن حيافظوا عليها كما حيافظون على أمواهلم . الشيخ :

  )) ؟  قياماما معىن قوله: ((  الشيخ :

  تقوم ا مصاحل الدين والدنيا . الطالب :

  ؟ ))  ارزقوهم منه)) يشري إىل شيء يعين يف اآلية الثانية ((  وارزقوهم فيهاقوله: ((  الشيخ :

  يتجرون فيها ويكون الرزق فيها ال منها . مأي يرزقوهم ليس منها ناقصا بل ؛ إشارة إىل أ الطالب :

    قاعدة أبطلت حكما جاهليا جائرا فما هو ؟  الشيخ :

  الفرق بني النساء والرجال ؛  الطالب :

  كيف ؟ ما هو احلكم اجلائر يف اجلاهلية الذي أبطله اهللا عزوجل ذه اآلية ؟  يخ :الش

  ال ترث ؛ كانوا ال يورثون النساء وإمنا يورثون الرجال .عبارة عن متاع يورث و كانت يف اجلاهلية املرأة  الطالب :

اهللا ذكــر نصــيبهم  نصــيب   رب ؟هــل تشــري اآليـة إىل أن اآلبــاء واألمهــات ال ميكـن ســقوطهم خبــالف األقـا الشـيخ :

 )) هــــل تشــــري اآليــــة إىل أن الوالــــدان يعــــين األوالد ال ميكــــن ســــقوطهم خبــــالف ممــــا تــــرك الوالــــدان واألقربــــون(( 

  األقارب ؟ 



  نعم ؛  الطالب :

  كيف ؟  الشيخ :

  أن األوالد ال يسقطون به ؛ )) والوالدان يشمل والوالدان واألقربونقوله: ((  الطالب :

)) معناهــا القريــب الــذي لــيس بــأقرب لــيس لــه نصــيب يســقط ؛ وقــد بينــا يف بــاب واألقربــون قــال: (( و  :الشــيخ  

  احلجب أن من يرث مباشرة بال واسطة فال ميكن أن يسقط .

  )) فيها قراءتان ؟  واحدة((  )) قراءتان ؟  ... فلها النصف((  الشيخ :

  )) بالرفع . واحدة)) و ((  واحدة((  الطالب :

  ما وجه اإلعراب يف القراءتني ؟  خ :الشي

  على النصب خرب " كان " ؛  الطالب :

  وعلى الرفع ؟  الشيخ :

  اسم مفعول ؛  الطالب :

  وين خربها ؟  الشيخ :

  مؤخر ؛  الطالب :

  خربها مؤخر ؟ ؛  الشيخ :

  مقدر ؛  الطالب :

  أو حمذوف ؟  الشيخ :

  حمذوف دل عليه ما قبله وما بعده ؛  الطالب :

  أو أحدمها ؟  الشيخ :

  مسترت ؛  الطالب :

  كيف مسترت وهو مرفوع ؟ اخلرب ما ميكن يسترت أبدا ؛  الشيخ :

  على الرفع " كان " تامة ؛  الطالب :

أحسنت على الرفع تكون " كان " تامة ، قال ابن مالك: وذو متام ما برفـع يكتفـي . فـال يكـون لـه شـيء  الشيخ :

  نأخذها مرة واحدة أحسن . نرجع للفوائد حىت؛ ولعلنا 

)) األزواج ال ميكـن أن يصـدق علـى املـرأة أـا زوج إال إذا متـت  أزواجكـم)) ((  نصف ما تـرك أزواجكـم مولك( 

شروط النكاح ؛ وعلى هذا فالبد من عقد الزوجية الصحيح ؛ فإن كان العقـد غـري صـحيح فـال إرث ؛ والعقـد غـري 



فاألنكحــة عنــد العلمــاء ثالثــة أقســام: صــحيح ، وباطــل ، وفاســد ؛ فمــا أمجــع الصــحيح يشــمل الفاســد والباطــل ؛ 

العلماء على صحته فهو صحيح ، وما أمجعوا علـى بطالنـه فهـو باطـل ، ومـا اختلفـوا فيـه فهـو فاسـد ؛ هكـذا يقـرر 

ع ، وإن شــئت فقــل: مــا أمجــ هموانعــوانتفــت العلمــاء ؛ أن النكــاح ثالثــة أقســام: صــحيح وهــو مــا اجتمعــت شــروطه 

العلماء على صحته ؛ وباطـل وهـو مـا أمجعـوا علـى فسـاده ، والفاسـد وهـو مـا اختلفـوا يف صـحته ؛ مثـال األول: أن 

يتــزوج إنســان املــرأة بعقــد صــحيح خــال مــن املوانــع ؛ ومثــال الثــاين الباطــل: أن يعقــد مــن امــرأة فيتبــني أــا أختــه مــن 

، أو يتزوج امرأة يف عدا فـإن العلمـاء جممعـون علـى فسـاد  الرضاعة ، فهنا العقد باطل إلمجاع العلماء على فساده

العقــد ؛ ومثــال الثالــث: أن يتــزوج امــرأة بــال شــهود أو بشــهود مــن األصــول والفــروع ، أو بــال ويل ، أو يتــزوج امــرأة 

رضعت مـن أمـه ثـالث رضـعات ، كـل هـذه األنـواع خمتلـف فيهـا ، فمـثال مـن رضـعت مـن أمـه ثـالث رضـعات فهـي 

من العلماء أو أكثر العلماء حتل له ؛ ملاذا ؟ ألن الرضاع احملرم مخـس ، وعنـد بعـض العلمـاء احملـرم ثالثـة ؛ عند كثري 

) فمفهومــه مــا زاد عليهمــا حمــرم ؛ فعلــى  ال تحــرم المصــة وال المصــتانلقــول النــيب صــلى اهللا عليــه وآلــه وســلم: ( 

ج امـرأة رضـعت مـن أمـه واحـدة فالنكـاح أيضـا فاسـد هذا الرأي يكون النكاح ؟ يكون باطال يعين فاسدا ؛ وإذا تـزو 

؛ لكــن فســاده أقــرب مــن فســاد مــن يقــول بــالثالث ؛ ألن القــول بــأن الرضــاع مطلقــا حمــرم هــو قــول ... وهــو قــول 

ضــــعيف ؛ املهــــم النكــــاح الفاســــد ال تــــوارث بــــني الــــزوجني فيــــه ، والنكــــاح الباطــــل ؟ كــــذلك ال تــــوارث ، والنكــــاح 

صحته لتمـام شـروطه وانتفـاء موانعـه هـذا هـو الـذي حيصـل بـه اإلرث ، وهـو علماء على الصحيح وهو الذي أمجع ال

)) هــذا شــرط عــدمي ؛ ووجــه كونــه شــرطا  إن لــم يكــن لهــن ولــد((  )) . مــا تــرك أزواجكــممســتفاد مــن قولــه: (( 

 عــدميا دخــول النفــي علـــى مضــمونه ؛ والنفــي عــدم أو وجـــود ؟ النفــي عــدم فيشــرط إلرث الـــزوج نصــف مــا تركـــت

)) يشـمل الواحـد واملتعـدد ، والـذكر  إن لـم يكـن لهـن ولـدزوجته شرط عدمي وهو أال يكون هلـا ولـد ؛ وقولـه: (( 

يوصـيكم اهللا فـي " مبعىن املولود وهو صاحل للذكر واألنثى ، ودليل ذلك قوله تعاىل: ((  ولدواألنثى ؛ ألن كلمة " 

فـإن كـان لهـن ((  والد والولد يشمل الذكور واإلنـاث .)) فدل هذا على أن األ أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيين

)) فمفهومـه إن كـان هلــن  إن لــم يكـن لهـن ولــد)) هـذا تصــريح بـاملفهوم مـن قولـه: ((  ولـد فلكـم الربـع ممــا تـرك

فلكم الربع مما ترك مـن بعـد ولد فاحلكم خيتلف يعين ال يكون لكم النسب ؛ ما الذي يكون ؟ بينه يف قوله: (( 

)) فـإن قـال قائـل: مـا احلكمـة يف أنـه مـع األوالد يكـون للـزوج الربـع ومـع عـدمهم يكـون  ن بها أو دينوصية يوصي

لــه النصــف ؟ نقــول: ألنــه إذا كــان هلــا أوالد فــإن أوالدهــا حمتــاجون إىل اإلنفــاق علــيهم فلــذلك تــوفر هلــم مــن املــال 

ا يشـمل الـذكر واألنثـى والواحـد واملتعـدد ومـن  )) قلنـولـد وعمـوم قولـه: ((  ثالثة أرباع خبالف إذا مل يكن هلا ولد .

كانوا من زوجها ومن كانوا من غري زوجهـا ، كمـا لـو ماتـت وهلـا أوالد مـن زوج سـابق فلـيس لزوجهـا إال الربـع ؛ (( 



)) ويشــرتط للوصــية الــيت تقــدم لــإلرث أن  مــن بعــد وصــية يوصــين بهــا)) ((  مــن بعــد وصــية يوصــين بهــا أو ديــن

لـك بـأن تكـون مـن الثلـث فأقـل ؛ أليـش ؟ لغـري وارث ، وأن تكـون وصـية تامـة الشـروط ؛ تكون وصية مشـروعة وذ

فــإن اختــل شــرط منهــا فبطلــت فــال عــربة ــا ؛ فلــو أوصــت املــرأة بشــيء مــن ماهلــا يصــرف علــى أهــل العــزف والغنــاء 

ىن املعتــرب شــرعا ؛ علــى املعــ حتمــل فالوصــية باطلــة ال عــربة ــا ، وذلــك أن لــدينا قاعــدة مهمــة أن األلفــاظ الشــرعية

فعليهــا قــول الوصــية هــي املعتــرب شــرعا ، حبيــث تكــون مــن الثلــث وأقــل للغــري وارث ، وبالشــروط املعروفــة عنــد أهــل 

" أو " هنــا مانعــة خلــو  (( أو ديــن )) (( مــن بعــد وصــية أو ديــن ))وقولــه:  العلــم وإن شــاء اهللا تأتينــا يف الفقــه .

والفـرق بينهمـا أن " أو " الـيت هـي مانعـة خلـو يعـين أنـه يشـرتط أال خيلـو  وليست مانعة انفـراد بـل هـي مانعـة خلـو ؛

واحـــد مـــن هـــذين األمـــرين وإن اجتمعـــا فهـــو أوىل ؛ والثـــاين الـــيت متنـــع االشـــرتاك هـــي الـــيت يكـــون احلكـــم فيهـــا ألحـــد 

ا قلـت: أكـرم زيـدا األمرين ؛ فإذا قلت: أكرم زيدا أو عمرا ، وأنا أريد أن تكـرم أحـدمها ، فهـذه مانعـة اشـرتاك ؛ وإذ

أو عمرا ، مبعىن أين جعلت لك اخليار ، فهذه يسموا مانعة خلو مبعىن أنـه ال خيلـوا احلـال مـن إكـرام أحـد الـرجلني 

وإكرام أحدمها من باب أوىل ؛ فهنا " أو " هنا من باب خلو أو مانعة اشـرتاك ؟ مانعـة خلـو ، مبعـىن أنـه قـد جيتمـع 

ا ؛ فاإلرث ال يكون إال بعد الوصية والدين ؛ ولكن الوصية كمـا علمـتم تكـون مـن الدين والوصية وقد ينفرد أحدمه

الثلث وأقل ، والدين قد يسـتغرق مجيـع املـال فـإن اسـتغرق الـدين مجيـع املـال فـال حـق للورثـة ؛ صـح ؟ يعـين لـو كـان 

يبـق للورثـة شـيء ؛ ولـو  عليه ألف درهم وخلف ألف درمها ، فهنا ال شيء للورثة ألننا إذا قضينا الدين من ألـف مل

  وتركت ألفا فقط ؟ مل يبق للورثة شيء ؟ ال ؛ ملاذا ؟ ألا ال متلك الوصية إال بالثلث بأقل.أوصت املرأة بألف 

يف هــذه اآليــة قــدم اهللا تعــاىل الوصــية علــى الــدين وقــد ســبق يف اآليــة األوىل كــذلك ؛ وبــني العلمــاء رمحهــم اهللا تعــاىل 

الوصية تـربع والـدين واجـب ؛ فقـدمت الوصـية جلـرب نقصـها لكوـا تربعـا علـى الواجـب ، هـذا احلكمة يف ذلك بأن 

وجه ؛ والوجه الثاين: أن الدين له مـن يطالـب بـه خبـالف الوصـية فأـا تـربع ولـو شـاء الورثـة أن جيحـدوها جلحـدوها 

لــد فــإن كــان لكــم ولــد فلهــن (( ولهــن الربــع ممــا تــركتم إن لـم يكــن لكــم و  ؛ فقـدمت اهتمامــا ــا واعتنـاء ــا .

يقـال يف هـذه اجلمـل مـا قيـل فيمـا قبلهـا ؛ واحلكمـة يف أن  الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ))

اهللا فرق بني الرجال والنساء فجعل لألنثى نصف مال الرجـل ألن هـذه هـي القاعـدة يف الفـرائض أن الرجـل واألنثـى 

لتفـريط يعـين يكـون للرجـل نصـف مـال األنثـى إال مـن ورث بـالرهن اـردة فإنـه إذا كانا من جنس واحد فهما على ا

يســتوي فيــه الــذكر واألنثــى ، مثــل أوالد األم فــإن ذكــورهم وإنــاثهم ســواء ، ومثــل ذوي األرحــام ـ علــى املشــهور يف 

إن شـاء اهللا ذكـر املذهب ـ فإن ذكرهم وأنثاهم سواء ؛ فابن األخت وبنـت األخـت املـال بينهمـا بالسـوية ؛ وسـيأيت 

اخلالف فيه وأن الصحيح أن مـرياث ذوي األرحـام مبـين علـى إرث مـن يـدلون بـه فـإن أدلـوا مبـن ختتلـف فيـه الـذكورة 



 (( إن كــان رجــل  يــورث ))قولــه:  (( وإن كــان رجــل يــورث كاللــة أو امــرأة ))مث قــال:  واألنوثــة فهــم كــذلك .

 (( رجـل ))خـرب " كـان " وحيتمـل أن تكـون تامـة و يـورث )) ((حيتمل أن تكون " كان " هنا ناقصة ويكـون مجلـة 

((  ؛ وهــذا أقــرب ؛ ألن التقــدير: وإن وجــد رجــل يــورث كاللــة ؛ وقولــه:  (( رجــل ))صــفة لـــ (( يــورث ))فاعــل ، و

أنـه يصـح أن يقـدر قبلهـا املصـدر ، والتقـدير: يـورث إرث  هـذه مفعـول مطلـق ؛ ودليـل أـا مفعـول مطلـق كاللة )) 

عليـــه تكـــون هـــي مفعـــول مطلـــق ؛ وإرث الكاللـــة أن يـــرث مـــن دون األصـــول والفـــروع ، يعـــين أن يكـــون كاللـــة ؛ ف

الوارث من غري األصول والفروع ؛ ألنه كاإلكليل الذي حييط بالشيء ؛ فهـم احلواشـي يعـين مـن كـان ورثتـه حواشـي 

وال والـد يعـين يرثـه احلواشـي ؛ وهو من ال يرثه فرع وال أصـل ؛ وهلـذا جـاء عـن السـلف أن الكاللـة مـن لـيس لـه ولـد 

فاملوروث كاللـة هـو الـذي ال يرثـه إال احلواشـي ؛ هكـذا يـا سـليم ؟ مثـل رجـل مـات عـن إخـوة يسـمى هـذه كاللـة ، 

عــن أعمــام كاللــة ، عــن بــين أعمــام كاللــة ، عــن بــين إخــوة كاللــة ؛ فكــل مــن يــرث بــال فــرع وال أصــل فهــو كاللــة ؛ 

هـل نقـول معطوفـة علـى رجـل بصـفته أو  (( امـرأة ))ولكـن كلمـة  (( رجـل ))معطوفـة علـى  (( أو امرأة ))وقوله: 

بال صفته ؟ بصـفته يعـين أو امـرأة تـورث كاللـة ؛ وقـد اتفـق النحويـون وكـذلك األصـوليون علـى أن  (( رجل ))على 

وعمـروا الوصف إذا تعقب مجال عاد على الكـل ، إذا تعقـب مجـال فإنـه يعـود إىل الكـل ، مثـل أن أقـول: أكـرم زيـدا 

وخالــدا وبكــرا  إن اجتهــدوا يف الدراســة ، يهــود علــى الكــل ؛ وأمــا إذا انفــرد وتقــدم: أكــرم زيــدا وعمــروا وخالــدا إن 

اجتهــدوا وبكـــرا ، فقـــد اختلفـــوا هــل يكـــون بكـــرا إكرامـــه مطلقــا أو يكـــون موصـــوفا مبـــا ســبق ؛ علـــى قـــولني يف هـــذه 

 (( رجـل ))معطوفـة علـى  (( امـرأة ))رائن هنـا دلـت علـى أن املسألة والصحيح أنه يرجع يف هذا إىل القرائن ، والقـ

" لـــه " الضـــمري يعـــود إىل الرجـــل الـــذي  (( أو امـــرأة ولـــه أخ أو أخـــت )) باعتبـــاره موصـــوفا بكونـــه يـــورث كاللـــة .

(( أخ يورث كاللة وكذلك املرأة ؛ ومل يقل: وهلما أخ أو أخت ، اعتبارا بالوصف األول الذي هـو الرجـل ؛ وقولـه: 

هنـــا مطلـــق يشـــمل الشـــقيق أو ألب أو ألم ؛ ولكـــن العلمـــاء أمجعـــوا علـــى أن املـــراد لـــه أخ مـــن أم أو  أخـــت )) أو

ر وهــذا ظــاه؛  (( ولــه أخ مــن أم أو أخــت مــن أم )) :أخــت مــن أم ؛ وقــد وردت فيهــا قــراءة عــن بعــض الســلف

(( يسـتفتونك جدا حىت وإن مل ترد القـراءة هـذه فـإن اإلخـوة األشـقاء ألب قـد ذكـر اهللا حكمهـم يف آخـر السـورة: 

فـإن كـانوا أكثـر ؛ (( فلكل واحد منهما السـدس قل اهللا يفتيكم في الكاللة إن امرئ هلك وله أخت ... )) 

اثنـني ؟ فهـم شـركاء يف الثلـث ، إذا كـانوا  إذا كـانوا(( فهـم شـركاء فـي الثلـث )) أي أكثر مـن واحـد  من ذلك ))

فهــم شــركاء يف الثلــث ، أربعــة شــركاء يف الثلــث ؛ أخ وأخــت شــركاء يف الثلــث ؛ وهنــا ال يفضــل األخ علــى  ثالثــة ؟

(( مـن بعـد وصـية ومقتضى الشركة عند اإلطالق املساواة أو التسـوية ؛  (( فهم شركاء ))األخت ؛ ألن اهللا قال: 

نقـول فيهـا مـا سـبق مـن أن هـذه الوصـية وصـية  غير مضار )) (( من بعد وصية يوصى بهـا ))يوصى بها أو دين 



يعــين أو مــن بعــد ديــن ؛ و" أو " هنــا مبعــىن خلــو كمــا (( أو ديــن )) شــرعية يف حــدود مــا أذن فيــه الشــرع ؛ وقولــه: 

فــإن ثبــت أن املقصــود  يعــين بشــرط أال يكــون املقصــود بالوصــية املضــارة ، (( غيــر مضــار ))ســبق ؛ لكــن هنــا قــال: 

ا املضارة فهي الغية كمـا لـو علمنـا أن هـذا امليـت الـذي لـيس لـه إال إخـوة مـن أم أنـه أوصـى بالثلـث مـن أجـل أن 

يضــيق علــى اإلخــوة فهــذه وصــية ضــرار فــال تنفــذ ؛ ألن اهللا اشــرتط يف الوصــية النافــذة أن تكــون غــري مضــار ــا ؛ 

ينـا يضـر بالورثـة يسـتغرق مجيـع مالـه فإنـه يف هـذه الصـورة ينظـر فيـه ، وكذلك لو فرض أن املريض استحمق وتدين د

مفعــول مطلــق  (( وصــية مــن اهللا )) (( وصـية ))مث قــال:  ينظـر فيــه إذا كـان قــد ضـار بــه فــإن الضـرر ممنــوع شـرعا .

علـيم مبـا  م ))(( واهللا علـيم حلـيعامله حمذوف وجوبا ؛ ألن املقصود ـا هنـا اإللـزام ؛ والوصـية مبعـىن العهـد املؤكـد 

يصــلح عبــاده ، حلــيم مبــن عصــاه فــال يعاجلــه بالعقوبــة ؛ والفائــدة مــن خــتم هــذه اآليــة الطويلــة الــيت اشــتملت علــى 

واإلخوة من أم بالعلم واحللم أنه قد تكون الوصية مضارا ا وال يعجل اهللا اإلنسـان بالعقوبـة ؛ فلهـذا زوجني الإرث 

نرجـع اآلن إىل فوائـد اآليـات الكرميـة وهـي كثـرية ؛ فمنهـا أوال:  لعلـم ، واحللـم .ختم اآلية ذين االمسني الكرميني: ا

أن اهللا ملكنــا إيــاه وأثبتــه حكمــا شــرعيا ؛ فلــو  (( ولكــم ))؛ دليلــه:  أن اإلرث ملــك قهــري ال اختيــار لإلنســان فيــه

   : أنا ال أريد نصييب من زوجيت قال الزوج


